
      
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

SPOŠTOVANI ! 
 
Pred vami je ANKETA O KRAJINI, s katero želimo zbrati vaša mnenja o obravnavi krajine v 
sistemu urejanja prostora v navezavi na sektorske predpise in izvajanje Evropske konvencije o 
krajini. Zbrani odgovori bodo predstavljeni na spletni strani Društva krajinskih arhitektov 
Slovenije v sklopu Meseca krajinske arhitekture (www.dkas.si) in kot prispevek k akciji ZAPS 
Odgovorno do prostora (http://www.zaps.si/index.php?m_id=strokovna_projekti), h kateri je 
pristopil DKAS.  
 
Vaše mnenje je pomembno, zato si, prosimo, vzemite nekaj časa in izpolnite našo anketo! 
Izpolnjeno anketo posredujte na info@dkas.si oziroma jo pošljite na DKAS. 
 
 
DKAS 
Dr. Barbara Goličnik Marušić 
Predsednica UO 
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Anketa je anonimna. Predvideni čas za izpolnjevanje je 10 minut. 
Vsa navedena vprašanja so napisana za moški spol in veljajo enako za ženski spol. 
 
1 Spol   moški   ženski
 
2 Starost (vpiši)      
 
3 Ali se pri svojem delu srečujete s prostorskim načrtovanjem?
 
   Da    Ne    Občasno 
 
4 Na kakšen način se srečujete s prostorskim načrtovanjem?
 
 Kot prostorski načrtovalec 
 Kot projektant 
 Kot NUP (pripravljavec smernic, mnenj) 
 Kot predstavnik investitorja 
 Kot predstavnik regionalne razvojne agencije 
 V okviru izobraževalnih programov 
 Drugo (navedi):                   
 
5 Na kateri ravni? 
 
 Na občinski ravni 
 Na državni ravni  
 Drugo (navedi):                    
 
6 Ali ste zadovoljni z zakonsko ureditvijo področja prostorskega načrtovanja?  
 
 Popolnoma, področje je ustrezno urejeno 
 Delno, področje, bi bilo lahko bolje urejeno 
 Nisem zadovoljen, nujno  bi bilo treba izboljšati določene vsebine  
 Sploh nisem zadovoljen, potrebna bi bila temeljita prenova sistema prostorskega načrtovanja 
 Ne vem 
 
7 Katerim vsebinam prostorskega načrtovanja bi bilo treba ob morebitnih spremembah zakonodaje 

posvetiti posebno pozornost?  (možnih je do 5 odgovorov) 
 
 Poziciji prostorsko-načrtovalske stroke v sistemu urejanja prostora   
 Učinkovitejšemu medsektorskemu usklajevanju pri umeščanju v prostor 
 Odpravi očitnih slabosti v  veljavni zakonodaji na podlagi mnenj stroke, ki deluje v praksi 
 Namesto  uvajanju vedno novih varstvenih režimov uveljavljati načelo optimizacij   
 Zagotavljanju večje teže in odgovornosti strokovnih mnenj   
 Spremljanju stanja v prostoru in poročanju o tem 
 Nadzoru nad izvajanjem posegov v prostor 
 Kaznovalni politiki v primeru  nelegalnih in neustreznih posegov 
 Nadzoru nad zakonitostjo prostorskih aktov 
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8 Katere so po vašem mnenju neustrezne rešitve, ki bi se jim morali v prihodnje izogibati? (označite  

največ tri od navedenih  odgovorov in po potrebi navedite še dodatno mnenje pod »drugo«)  
 
 Nedorečene rešitve, ki dopuščajo različna tolmačenja 
 Pozicija prostorsko-načrtovalske stroke, ki nima moči za usklajevanje med resorji   
 Dvojni funkciji OPN (planska in izvedbena) 
 Odsotnost zahtev za individualno obravnavo posameznih planskih posegov v prostor (prejšnja lokacijska 

dokumentacija) 
 Odsotnost regionalnih planskih aktov 
 Drugo (navedi):                   
 
9 Strategija prostorskega razvoja Slovenije vsebuje usmeritve za prostorski razvoj na državni in lokalni 

ravni.  
Kaj menite o uporabnosti usmeritev pri pripravi prostorskih aktov? 

 
 Usmeritve so zelo uporabne 
 Usmeritve so presplošne in jih je težko uporabiti pri načrtovanju na lokalni ravni 
 Usmeritve so nerazumljive 
 Drugo (navedi):                    
 
 Ne vem  
 
10 Ali je po vašem mnenju krajina ustrezno vključena v prostorske akte?
 
 Da    
 Ne 
 Ne vem  
 
11 Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z »ne«, kaj so po vašem mnenju glavni vzroki,  

da se krajine ne vključuje v prostorske akte? 
 
 Nezavedanje o pomenu krajine   
 Pomanjkljiva prostorska zakonodaja 
 Izrazito sektorsko naravnano prostorsko načrtovanje (krajina nima svojega sektorja) 
 Neustrezna znanja prostorskih načrtovalcev 
 Drugo (navedi):                   
 
12 Ali pripravljate strokovne podlage s področja krajine za prostorske akte?
 
 Da  
 Ne 
 
13 Načrtovanje odprtega prostora, krajine, v Zakonu o prostorskem načrtovanju ni posebej regulirano. 

Ali menite, da bi morali uvesti posebne načrte za prostorske ureditve v odprtem prostoru? 
 
 Da, to bi bilo nujno vsaj za vrednejša krajinska območja ali območja pričakovanih konfliktov  
 Ne, za to ni potrebe, saj imamo ustrezne prostorske načrte, ki se izdelajo za ta namen 
 Brez zakonske zahteve in jasnih meril za določitev teh območij  investitorji ne bi naročili takih načrtov 
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14 Na podlagi EU Direktive o presoji vplivov nekaterih planov in programov na okolje je treba presoditi 

tudi vpliv na krajino. V Sloveniji imamo za to instrument CPVO. Ali se preko CPVO presoja na krajino 
ustrezno izvaja? 

 
 Da, vpliv na krajino se ustrezno obdela v okoljskem poročilu  
 Ne, včasih so obravnave krajine v okoljskem poročilu neustrezne in površinske, ker ni jasnih navodil in zahtev 
 Ne, presoja je sicer omogočena, nihče pa ne kontrolira, ali so vsebine krajine vključene v okoljsko poročilo 
 Drugo (navedi):                    
 
 Ne vem  
 
15 Ali poznate vsebino in določila (cilje in obveznosti) Evropske konvencije o krajini? 
 
 Da    
 Ne 
 Poznam samo nekaj 

poudarkov, in sicer: 
                

 
16 Ali menite, da je Evropska  konvencija o krajini dovolj poznana v Sloveniji? 
 
 V strokovni javnosti da, v širši javnosti pa ne  
 Ne 
 Drugo (navedi):                      
 
 Ne vem  
 
17 Slovenija je podpisnica Evropske konvencije o krajini, ki državam pogodbenicam nalaga, da določijo 

cilje kakovosti krajin na podlagi posvetovanja z lokalnimi skupnostmi. Strategija prostorskega 
razvoja Slovenije določa krajinska območja nacionalne prepoznavnosti, usmerja pa tudi k določanju 
prepoznavnih krajinskih območij na lokalni ravni. Ali v svoji načrtovalski praksi določate 
prepoznavna območja na lokalni ravni in usmeritve zanje?  

 
 Da 
 Ne, ker:                               
 
18 Svet Evrope spodbuja večje zavedanje o krajini tudi s pomočjo Evropske nagrade za krajino, ki jo 

podelijo izvedenemu projektu izmed predlogov držav, članic sveta Evrope, ki so ratificirale 
konvencijo. Slovenija je v letu 2008 prvič izvedla razpis za nagrado za krajino. Ali menite, da je to 
primeren način spodbujanja ukvarjanja s krajino in promoviranja krajinskih vrednot? 

 
 Da 
 Ne  
 Ne vem 
 
19 Ali menite, da so potrebna izobraževanja o značilnostih krajine in njenih vrednotah ter vlogi 

krajinskega načrtovanja? 
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 Da  
 Ne 
 Ne vem 
 
 
 
20 Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z DA, navedite, komu naj bi bila izobraževanja namenjena 

(možnih je do 5 odgovorov, vključno z »drugo«) 
 
 Strokovni javnosti, ki se ukvarja s prostorskim in sektorskim načrtovanjem 
 Splošni javnosti in posameznikom 
 Nevladnim organizacijam 
 Učencem osnovnih in srednjih šol 
 Politikom 
 Županom 
 Podjetnikom in gospodarstvenikom 
 Zaposlenim v upravi na lokalni in državni ravni 
 Drugo (navedi):                    
 
21 Kako pogosto bi morali izobraževanja izvajati?
 
 1 x letno 
 2 x na leto 
 1 x na dve leti 
 Dovolj so dogodki, ki jih organizirata DKAS in ZAPS
 Ne vem 
 
22 Kdo naj bi jih izvajal? 
 
 DKAS 
 ZAPS 
 Državna uprava 
 Osnovne in srednje šole na podlagi dopolnjenih kurikulov 
 Odvisno od ciljne publike 
 Drugo (navedi):                      
 
 Ne vem  
 
23 V Sloveniji imamo 12.6%  zavarovanih območij, v katerih so tudi pomembni deli krajine. Ali menite, 

da je krajina v zavarovanih območij in parkih predstavljena ter obravnavana na ustrezen način?   
 
 Da, krajina se na podlagi veljavnih režimov in resornih usmeritev varuje celovito 
 Ne, krajina se varuje le z vidika biotske raznovrstnosti 
 Drugo (navedi):                    
 
 Ne vem  
 
24 Ali menite, da bi krajino morali posebej zavarovati s predpisi?
 
 Da, v sistemu, ki priznava le varstvene režime, je to edini način
 Ne 
 Ne vem 
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25 Kmetijstvo je za ohranjanje kvalitet krajine in krajinskih vzorcev najpomembnejša dejavnost. Ali 

menite, da je varovanje kmetijskih zemljišč ključno za ohranitev krajinskih kvalitet? 
 
 Da, ker kmetijstvo ključno oblikuje krajinske značilnosti 
 Ne, na krajino v današnjem času vplivata zlasti pozidava in infrastruktura 
 Delno, ker je krajina odraz celovitega razvoja v prostoru: kmetijstva, poselitve, infrastrukture 
 Drugo (navedi):                   
 
 Ne vem  
 
26 Kmetje lahko za vzdrževanje biotske raznovrstnosti in značilnosti krajine prejmejo subvencijo. Ali 

menite, da se  
na tak način lahko ohranjajo krajinske vrednote? 

 
 Da, ker so kmetje stimulirani, da obdelajo kmetijske površine in morajo denar vrniti, če zemljišča niso ustrezno 

obdelana 
 Ne, ker to ni dolgoročna rešitev za ohranjanje kvalitet krajine 
 Ne, ker vsi kmetje ne uveljavljajo subvencij 
 Ne, ker niso vključena vsa zemljišča, ki so del vrednih krajin 
 Ne, ker merila za subvencije niso strokovno podprta z vidika krajinske stroke 
 Drugo (navedi):                  
 
 Ne vem  
 
27 Na urejanje krajine posredno ali neposredno vpliva več sektorskih predpisov oziroma ukrepov 

(prostorsko načrtovanje, ohranjanje narave, kulturne dediščina, kmetijstvo in gozdarstvo, vode). Ali 
menite, da omogočajo doseganje želenega stanja v krajini? 

 
 Da, vsi predpisi so ustrezni in njihova določila se med seboj dopolnjujejo 
 Ne, ker si njihova določil a medsebojno nasprotujejo in so toga 
 Ne, ker ni nosilca, ki bi jih med seboj povezoval v celoto in premostil njihove medsebojne 

neusklajenosti 
 Drugo (navedi):                      
 
 Ne vem  
 
28 Kako bi opisali današnjo slovensko krajino glede na njeno stanje pred npr. 30 leti? 
 
 Ni se bistveno  spremenila, v celoti je ohranila svojo tipologijo in je zelo kakovostna 
 Spremenila se je zlasti na urbanih območjih, še vedno pa je zelo kakovostna   
 Zelo se je spremenila, deli slovenskega prostora so degradirani ali neprepoznavni zaradi poselitve in 

infrastrukture 
 Drugo (navedi):                    
 
 Ne vem  
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